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SAK – 21/9120 - Innspill til lokalt viktige naturområder – naturmangfoldstrategien.
Varsel om oppstart av naturmangfoldstrategi – Bærum kommune ønsker innspill om lokalt viktige
naturområder.
1. Restaurering av Tjernsmyr, Lysaker.
Vi viser til Rapport Tjernsmyrtjern – et restaureringsprosjekt i FNs tiår for naturrestaurering utarbeidet av Morten
Bergan på oppdrag fra Bærum kommune i regi av Bærum Elveforum (bankkonto nr. 1503 70 05905).
Lysaker Vel gir sin fulle støtte til tiltak foreslått i rapporten fra Bærum Elveforum og anmoder Bærum kommune
som grunneier om å støtte dette prosjektet finansielt og derved bidra til naturmangfoldet. Tjernsmyrtjern, som
nå er helt tilgrodd, bør som anbefalt av Bærum Elveforum oppmudres ved utgraving for få frem idyllen fra tjernet
med vannspeilet slik det var for en mannsalder siden og for å ivareta naturverdiene som tjernet huser med sin
spesielle fauna, særlig med henblikk til den unike forekomsten av sjeldne salamanderarter der.
Det vil selvsagt være ønskelig at området gjøres tilgjengelig til adspredelse for allmennheten, for
lokalbefolkningen og ansatte i tilstøtende næringsbygg, og ikke minst for barn fra nabolag og nærliggende
skoler, noe som vil være påkrevet i lys av at ballplassen i vest i flere år vil bli brukt til riggområde for utbygging
av ny E18. Fjerning av villnis og uttynning av bjørkeskog og anlegg av spasersti kan foretas som antydet av
Bærum Elveforum for dette formål. Her kommer det estetiske aspektet inn, det tilgrodde området fremstår i dag
ikke som noe vakkert syn og har behov for forskjønning og frisering.
Lysaker har i de siste tiårene vært gjenstand for nedbygging og fortetning og anlegg av veier på bekostning av
grønne områder. Ny reguleringsplan for Lysaker kollektivknutepunkt og for ny E18 er under utarbeidelse av
Statens Vegvesen og vil medføre en ytterligere nedbygging av Lysaker sentrumsområde, noe som gjør det
enda viktigere å opparbeide Tjernsmyrs grønne lunge der barn kan ha umiddelbar adkomst for lek og trivsel.
Bærumsmarka er til sammenligning en times reisetid unna.
Vi vil trekke frem noen triste hendelser som har funnet sted i Professor Kohts vei på vårparten i flere år. En
beboer har fortalt at han har kommet kjørende og observert flatklemte salamandere i kjørebanen. Disse har ikke
lykkes med å krysse veien og blitt overkjørt på sin vandring til sin yngleplass i Tjernsmyrtjern fra sitt
vinterhabitat i bergsprekken ved Tjernsmyr busstoppested for vestgående trafikk på nordsiden av Professor
Kohts vei. Anlegg av salamanderhotell i tjernet er derfor et betimelig tiltak.
Det kunne kanskje være en ide å bore et hull under veien og sette inn et plastrør som kan sikre de små
reptilene farefri adkomst til tjernet.

2. Brydeskogen / Brydehagen / Brydeparken
I Lysaker Vels område ligger også Brydeskogen, som egentlig kan deles opp i Brydeskogen, Brydehagen og
Brydeparken. Dette friområdet bør gjøres mer tilgjengelig for allmennheten enn det er i dag. Friområdet kan nås
fra fire kanter, i sør på trapp opp fra krysset mellom Professor Kohts vei og Gamle Drammensvei, i øst via
østlige del av Fagerhøy terrasse, i vest via vestlige del av Fagerhøy terrasse og i nord fra Fagerhøyveien.
Brydehagen var anlagt, storslått og staselig terrassert, med frukttrær og bærbusker. Disse bærer ikke lenger
noe. Hageanlegget er imidlertid fortsatt et svært hyggelig og særpreget turområde. Vi mener at dette må være
et av de tidligst anlagte hageanlegg av denne type i landet.
Murkonstruksjonene i hagen er nå i ferd med å gå ut på dato ved at murene raser ut. De må derfor
rehabiliteres.
Vi ser frem til at hageanlegget både skiltes og og gjøres fysisk bedre tilgjengelig, herunder også for
barnevogner, ved at kommunen som grunneier sørger for forvaltning av eiendommen for å hindre at den ikke
skal gro igjen.
Vi tar også til orde for at Brydehagen fredes som det flotte kulturminne den er.
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